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  ربيطانية  منوذجا اجلامعات ال ال الرتمجة يف اجلامعات األوربية:برانمج دراسات جم
Translation Area's Scheme of Studies in European 

Universities: Model of British Universities 

  إنعام احلق غازيالدكتور 

Abstract 
On the assumption of modeling & mutual learning, the article sets out to studying the 
curriculums of translation at Master level in various Western universities. The focus is 
on UK universities because they offer better model/s for countries where the discipline of 
translation is a relatively new venture, especially the Arab & Islamic countries. The 
relevance of UK universities’ curriculum in this domain is strengthened as the English is 
the core language of them & as most of these curricula include Arabic language, either 
in their taught courses or research options. The article concludes that there is a close 
linkage between the academia & professionals & the curricula are very richly grounded 
in latest soft, hard & ever changing technology.      

ثقافات قل املعارف والية يف نالغ األمهبالرتمجة تارخيا طويال لدى األمم املختلفة؛ وقد أّدى هذا النشاط دورا  لنشاط إن
ساب والفلك يف احل عارفبني الشعوب؛ فنجد أهل اليونان يرسلون الطالب والدارسني إىل مصر للتعلم ونقل امل

مون ويأتى املسل هاا وفلسفتغريقية آداهبويظهر الرومان على مشهد التاريخ فينقلون عن اإل، اللغة اإلغريقية والزراعة إىل
ريانية إىل أن نرى األمم األوروبية والس عن اإلغريقية والسنسكريتية والفارسيةفيقومون برتمجة مؤلفات يف جماالت شىت 

الرتمجة ضرورة حضارية البّد منها لكل و .  1للغات.يف القرون الوسطى تعىن بنقل املعارف عن اللغة العربية وغريها من ا
دمييا له اال أكاوهذه الرتمجة قد مضت بأطوار وأصبحت يف هذا العصر جم –من الشعوب الىت تسعى يف التقدم 

أشياء جتذب بملناهج تلك افلسفته وأهدافه ومناهجه كما أّن له طرقه يف تدريسها وحبوثها تتميز هذه الطرق و 
طوير تا الريادة يف هلة اليت لغربياوحياول هذا البحث أن يعرض رؤية اجلامعات  رتمجة بطريقة أو بأخرى.املشتغلني بال

ر منوذجاً كن هلا أن توفّ خرى، ميى األوتنويع هذا اجملال والسيما بعد احلرب العاملية الثانية. وهي رؤية، من بني الرؤ 
دة النواحي أمهيته املتعد تبه إىلأت تنتطويرها يف البالد اليت بد يستفاد منه يف إرساء قواعد هذا اجملال اجلديد ومسار

 مثل البالد العربية اإلسالمية.

 املنهج املتبع: 
  نظراً إىل طبيعة املوضوع وهدفه و متطلباته يتبىن البحث اخلطوات التالية: 

 البحث عن برامج اجلامعات املختلفة يف العامل املتقدم وذلك عن طريق اإلنرتنت. 

 برامج جامعات عشر بريطانية وأمريكية وكندية ونيوزيلندية وهي مجع  : 

 2البشريات.و لعلمية نون ابـ دالس يف أمريكا وفيها مركز الدراسات للرتمجة تابع ملدرسة الف جامعة تيكساس
 3ات العليا.يت اآلداب والدراسبكلي Interpretationوفيها مدرسة الرتمجة والرتمجة الفورية   جامعة أواتوا بكندا

                                                 
 اكستانب –إسالم آباد  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية 
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 4شريات.تصال والبيف بريطانية وفيها مركز الدراسات للرتمجة مبدرسة اآلداب واال Surrey جامعة سرى
 5اآلداب. بكليةيف نيوزيلندا وفيها مدرسة اللغات واآلداب األوربية وهى تابعة أوك ليندا جامعة

 6بكندا وفيها برنامج لدراسات الرتمجة يف مستوى الدبلوم . جامعة ميك غيل
 7. يف بريطانية وفيها مركز الدراسات للرتمجة ومقارنة الثقافات  Warwick جامعة ورويك

 8يف بريطانية. جامعة برمنغهام
 Boehampton( .9(يف بريطانية  وجامعة بوى هامنت

 10جامعة هرييوت وات بريطانيا.
 11.درستها للغات احلديثة والثقافاتمب Leeds وجامعة ليدز

ث علمي حبلها يف كامعات  والبحث إال أّنين اكتشفت أن احلديث عن هذه اجل للدراسةفرتاكمت لدى مادة وفرية 
ث وب، فاخرتت ثالق املطللتعمّ واحد أمر يكاد يكون مستحيال ألسباب على رأسها قلة احلجم املتاح وعدم إمكانية ا

ة من للغة اإلجنليزيتّم باهتيعاً مجوذلك ألهنا  س هذا فحسب بل اخرتت برامج املاجستري فيها فقطلي، جامعات بريطانية
ليت أشرت ا ة منها للبالد ألستفاداألّن و ناحية وتضّم اللغة العربية أيضًا إّما يف تدريسها أو يف حبوثها من ناحية أخرى 

 هي:  لرسم الرؤيةاجلامعات الىت اخرتهتا ف إليها آنفاً سهلة.
 (Surrey)جامعة سرى  

  Warwickوجامعة وارويك 
   Heriot – wattوات   –وجامعة هرييوت 

 وفيما يلي أحتدث عن برامج كل جامعة من هذه اجلامعات بالتفصيل: 
ويدرس يف  ،(Guild Ford)امليالدية وتقع يف غلد فورد  1891جامعة سرى أسست يف سنة  اجلامعة األوىل:

 (1982نشئ يف عام أ)  ويوجد فيها مركز الدراسات للرتمجة –عشر ألف طالب يف كليات خمتلفة هذه اجلامعة ستة 
 12ا يلي:ويعرض هذا املركز أربعة برامج يف جمال الرتمجة وهي كم – مبد رسة اإلجنليزية واللغات

  (M.A. in Translation)   اآلداب يف الرتمجةريماجست

 ماجستري الرتمجة يف األعمال مع الرتمجة الفورية 
(M.A. in Business Translation with Interpreting) 

 (M.A. in Audiovisual Translation) البصرية –ماجستري الرتمجة السمعية 
 الرتمجةماجستري العلوم يف الرتمجة االختصاصية وتقنية 

(M.Sc. in specialist Translation & Translation Technology) 
ل وشروط القبو  -اد البحث شهور إلعد 3يقضى الطالب يف هذه الربامج األربعة سنة واحدة: تسعة شهور دراسة و 

 يف هذه الربامج هي: 
 بكالريوس يف جمال اآلداب/ البشريات/ العلوم االجتماعية. 
  ضة وهي:ملعرو حدى اللغات ااملهارة الفائقة يف اللغة اإلجنليزية والتمّكن املالئم من معرفة إ
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والرتكية والنروجيية  انية والسويديةواألسب روسيةالصينية والعربية والفرنسية واألملانية واليونانية واإليطالية والربتغالية وال
 والبولندية. وأحيانا يعقد امتحان يف اللغتني. 

 ويتم التدريس يف هذه الربامج يف الصورة التالية:
 % من الوقت املخّصص(60وهو الغالب أى  التدريب العملى )

 احملاضرات يف داخل الفصول
 اللقاءات مع املرتمجني احملرتفني املشتغلني يف جماالت خمتلفة

 الندوات الىت يلقيها كل من أساتذة اجلامعات وخرباء هذا اجملال.
مفرداهتا لكل واد املدروسة و ورا للمم تصقدفهذه األمور اليت ذكرهتا آنفا يشرتك فيها مجيع هذه الربامج التعليمية واآلن أ

 من هذه الربامج:
 (M.A. in Translation)ماجستري اآلداب يف الرتمجة الرب انمج األّول: 

 هذا الربنامج يهدف إىل إجناز أغراض تالية :
 املهارة يف ممارسة ترمجة النصوص املختلفة.

 معرفة اجملاالت املتصلة مبجال الرتمجة.
 .بنظريات الرتمجةاإلملام 

 املهارة العملية يف دراسة املصطلحات.
ووحدات القياس   (Compulsory Module)وأما مناهج هذا الربنامج فهى مبنية على وحدات القياس اإلجبارية

 ج هي: :واملواد أو وحدات القياس اإلجبارية هلذا الربنام(Optional  Module)االختيارية 
  -1قضايا الرتمجة

لى لغة النص علرتكيز مع ا ووحدة القياس هذه عبارة عن تدريس جوانب الرتمجة املختلفة وعملية الرتمجة نفسها
 ودراسة وضع املصطلحات.   (Semiotics)األصلي واللغة اهلدف والسيميائية 

 -2قضايا الرتمجة 
ات له حتليل نشاطم من خالى يتر الذوتركز هذه الوحدة على مناهج رئيسة لدراسات الرتمجة وتوفر فرصة تطوير اإلطا

ات يف ام بأحدث اجتاهاالهتم  والقضايا الىت تتم مناقشتها يف داخل الفصل ترتب ترتيبا زمنيا وموضوعيا مع –الرتمجة 
 دراسات الرتمجة. 

 الرتمجة التطبيقية يف أحد اجملاالت التالية  ) ازدواجية اللغة (: 
 االقتصاد 
 األعمال 

لقاء إلطلبة باإلضافة إىل لالتدريب العملي يف جمموعات صغرية  Module ) (الوحدة القياسيةويتم من خالل هذه 
 حماضرات حول االقتصاد ومبادئه/ أو األعمال ومبادئها.

 الرتمجة العلمية والتقنية ) ازدوجية اللغة (
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 إعداد البحث
 ماجستري الرتمجة يف األعمال والرتمجة الفورية الربانمج الثاين: 

 يف هذا الربنامج هي:  (Compulsory Modules)ات القياس اإلجبارية ووحد
 مهارات الرتمجة الفورية العملية ) ازدوجية اللغة (

 عمال.يز على جمال األع الرتكارة موهى عبارة عن تدريب عملى يف الرتمجة الفورية من اإلجنليزية وإحدى اللغات املخت
 غة (ترمجة األعمال/ االقتصاد ) ازدوجية الل

 تدريب عملى لرتمجة النصوص االقتصادية/ أو التجارية أو املّتصلة باألعمال.
  )Interpreting Studies(دراسات الرتمجة الفورية: 

 ما يلي:  (Module)ويدرس الطالب يف هذه الوحدة القياسة 
  أسس الرتمجة الفورية 
         حتديات الرتمجة الفورية 
  استيعاب النص .دور التـُرمجان وطبيعة 
 .اختاذ القرار والعملية االفتتاحية يف الرتمجة الفورية 

 برنامج ماجستري اآلداب يف-2   و  -1وجتمع هذه الوحدة القياسية أهم ما يدّرس يف قضايا الرتمجة قضااي الرتمجة: 
 يف الرتمجة 
 إعداد البحث 

 لبصريةا –الربانمج الثالث: ماجستري الرتمجة السمعية 
 اإلجبارية هي: (Module)د/ وحدات القياس واملوا

 البصرية: –قضايا الرتمجة السمعية 
 لبصرية مثل:ا –وهى عبارة عن تدريس صور خمتلفة للرتمجة السمعية 

 Subtitling.الرتمجة املصاحبة لألعمال الدرامية اليت تقدم على الشاشة : 
 Dubbing .الدبلجة : 
 Voice – over التسجيلية. : الصوت املصاحب لألفالم 
 .تطوير هذه الصور وحتدياهتا وعالقتها مع الرتمجة 

 مبادئ علم اللغة التطبيقى .
 وتركز على توضيح : ( Audio – Description)وصف اجلوانب السمعية : 

 سدية غة اجلاستعمال اللغة يف األفالم والربامج التلفازية وخالل األداء على املسرح والل(Body Language)  
   (Inter-lingual Audiovisual Translation)لبصرية بني اللغتني: ا –الرتمجة السمعية 

 ك.به ذلتدريب عملى على ترمجة اللغة املستخدمة يف األفالم والربامج التلفازية وماشا 



 

 2014،ديسمرب-يوليو بيةاألور  جمال الرتمجة يف اجلامعاتبرانمج دراسات  2،العدد5:اجمللدپشاوراسالميكس

  

73 

 

 إعداد البحوث
 الربانمج الرابع: ماجستري العلوم يف الرتمجة االختصاصية وتقنية الرتمجة:

(M.A. in Specialist Translation & Translation Tech)  

 الوحدات القياسية اإلجبارية يف هذا الربنامج هي: 
 ( Computer Assisted Translation) قضايا الرتمجة مبعاونة احلاسوب:

 رفة الرتمجة.حها على تأثري وتركز على تدريس تقنيات متعلقة ومستخدمة يف الرتمجة وتدريس قضاياها ومشاكلها و 
 و جتمع أهم املوضوعات اليت مضت قبل ذلك. قضااي الرتمجة 
 مبعاونة احلاسوب ويدّرس فيها:  (Tools)أدوات الرتمجة 

 .الربجمة احلاسوبية ألغراض الرتمجة 
 .أنظمة إدارة املعطيات واملصطلحات 
 .إدارة مشروع الرتمجة على احلاسوب 

 الرتمجة العلمية والرتمجة التقنية 
 إعداد البحوث 

 :آنفا لوحدات القياسية االختيارية املتوافرة يف هذه الربامج األربعة املذكورةوا
سفة وهدف كيز وفلف برت واضعو هذه الربامج قسموا هذه الوحدات االختيارية إىل ثالثة أصناف، يتميز كل صن

مقة الستكشاف تعحصة مسة فاأكادميّي. وأنا أكتفي بذكر رؤوس عناوين هلذه الوحدات وهي يف احلقيقة تتطلب درا
 األسس واألهداف اليت تقوم عليها: 

 الصنف األوَّل: اللغة؛ نظرية وثقافة. 
    مدخل إىل نظريات الرتمجة

      تاريخ الرتمجة
    ترمجة الدراما/ املسرحية

     ترمجة أدب األطفال
 ية اليت تقّدم على الشاشة. : الرتمجة املصاحبة لألعمال الدرام  Sub-titlingمدخل إىل 

 الصنف الثاين: اللغة وعلم اللغة: 
      الكتابة الفنية 

     مدخل إىل وضع املصطلحات
       وضع املعاجم

    لغة األعمال للمرتمجني
    اللغة القانونية للمرتمجني

 (Target Language)اإلجنليزية بوصفها اللغة اهلدف 
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 الصنف الثالث: الدراسات اخللفية
    سياسة الربيطانية املعاصرة

      السياسة األوربية
     مدخل إىل القانون اإلجنليزى

   مدخل إىل دراسة وسائل اإلعالم
      األسواق الدولية
  (Warwick)جامعة ورويك  اجلامعة الثانية:

ه اجلامعة مخسة ويدرس يف هذ  (Coventry)ية كوونرتى م وتقع يف مدن1961أسست جامعة ورويك يف سنة 
 عشر ألف طالب تقريبا يف كلياهتا وأقسامها املختلفة .

 13ة وهو:لرتمجويوجد فيها مركز دراسات الرتمجة ومقارنة الثقافات الذى يقدم برناجما يف جمال ا
   (M.A. in Translation Studies)ماجستري اآلداب يف دراسات الرتمجة:

ن يكون الطالب أجلامعة اشرتط ينهى الطالب هذا الربنامج يف سنة واحدة ويدرسون وحدتني قياسيتني إجباريتني. وت
نا وأن يكون متمك جنليزيةة االقد حصل على البكالوريوس الشرف يف البشريات أو العلوم االجتماعية وأن جييد اللغ

 من إحدى اللغات الدولية.
 الل: وأما التقييم فهو يتم من خ

 أداء الطالب داخل الفصول 
 .كتابة مقال يشتمل على مخسة آالف كلمة لكل وحدة قياسية إجبارية واختيارية 
  ياسية حدات القة الو كتابة حبث علمى يشتمل على ما بني عشرين ألف ومخسة وعشرين ألف كلمة  يف دائر

 اإلجبارية.
 . حضور الندوات واللقاءات مع اإلخصائيني واألساتذة 

 الربنامج ينقسم إىل وحدات قياسية إجبارية واختيارية. وهذا
 الوحدات القياسية اإلجبارية وهي:

 مدخل إىل دراسات الرتمجة وتتضّمن :
 اجلوانب النظرية الرئيسة للرتمجة 
 تأثري هذه النظريات على عملية الرتمجة 
 . الرتكيز على دراسة اجلوانب الثقافية بدال من اجلوانب اللغوية البحتة 
 لرتمجة كوسيلة التأثري والتأثر الثقافيني.ا 

 مشكالت نقل الثقافة : 
 رة .تقدمي فكرة نقل الثقافة من خالل النصوص األدبية والثقافية ومناقشة هذه الفك 

 الوحدات القياسية االختيارية
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 خيتار الطالب وحدتني قياستني من الوحدات التالية :
 تاريخ الرتمجة

 من كلمة إىل صورة
 الدراماترمجة 

 الرتمجة األدبية والكتابة اإلبداعية يف سياق العوملة
 & Mass Media Communication) (Translation الرتمجة ووسائل واإلعالم 

 ترمجة أدب األطفال
 من النص إىل الشاشة
      ( Understanding Media Audiences)فهم مجاهري اإلعالم

  (Post-colonial translation issues) قضايا الرتمجة ما بعداالستعمارية
درس وضوعات اليت تُ دف واملى اهلالرتمجة والديانة والثقافة. وهلذه الوحدات الدراسية مفردات، تشتمل كل واحدة عل

 وقد اخرتت مفردات وحدة ترمجة أدب األطفال هلذا الغرض حىت تكون الفكرة واضحة: 
  :اهلدف

ل، كما أنه ملكتوبة لألطفادبية اوص األت اللغوية والثقافية الىت تواجه مرتمجى النصيهدف هذا املقرر إىل دراسة التحديا
 (Cultural Expectation)ة حيلل طرق تأثري الرتمجة يف حتديد اهلويات والقيم والطموحات والتوقعات والثقافي

 بالرتكيز يف كل ذلك على املنهج املقارن.
 لى: هو أنه بعد دراسته يقدر ع (Learning outcomes)وما يتعلمه الطالب يف هذا املقرر 

 اإلملام بعناصر أدب األطفال وحتليلها 
 اإلملام بعدد من االسترياتيجيات الىت تستغل لرتمجة أدب اإلطفال 
  التمييز بني أوجه الشبه وأوجه اخلالف يف أنظمة القيم(Systems of Values)  نتقلة من خالل ترمجة امل

 اآلداب.
 اليت تدرس وتناقش داخل الفصول هي:  وأهم املفردات

 صور أدب األطفال 
 القضايا اللغوية والآلتوازن الثقايف 
 القيم التعليمية يف النقل 
  اجلوانب الكالمية(Verbal) والبصرية 
 ترمجة الشعر 
 ترمجة القصص بأنواعها املختلفة 
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 وات –جامعة هرييوت  اجلامعة الثالثة:
أيضا معظها يف  وهلا مقرات فرعية (Edinburgh)م وتقع يف سكوت لندا 1821أسست هذه اجلامعة يف سنة 

ة قسم اللغات اجلامع  هذهيوجد يف البلد ) وواحد منها يف دويب( وعدد الطالب فيها عشرة آآلف  طالب تقريبا .
 والدراسات الدولية الذى يتبع مدرسة اإلدارة واللغات.

تلفة انية برامج خممثو يعرض ية فهم ثالثة برامج رئيسة ومخسة برامج أخرى ميكن أن نعتربها برامج فرعيقدم هذا القس
 يف جمال الرتمجة

 14وفيما يلي بيان لكل منها مع تناول التصور العام واجملال احملّدد لكل برنامج:
 فالربامج الرئيسية الثالثة هي :

 ية للمؤمتراتماجستري العلوم يف الرتمجة والرتمجة الفور 
 ماجستري العلوم يف الرتمجة والرتمجة الفورية للخدمات العامة

 (Translation & Public Service Interpreting) 
 ماجستريالعلوم يف الرتمجة والتقنية 

 لكل من هذه الربامج : (Strands)فقد وضعوا خطني 
الية للغات التة الفورية  بني اإلجنليزية وإحدى ايدرس الطالب الرتمجة والرتمج   (Strand – A)ففي اخلط األول 

 وهي: 
 لغة. جي الالفرنسية واألملانية واليونانية واألسبانية والصينية والعربية فالربنامج ازدوا

ريني من ني األخلغتالرتمجة الفورية بني اإلجنليزية وبني الو يدرس الطالب الرتمجة   (Strand – B)ويف اخلط الثاىن  
 اللغات املعروضة فهذا الربنامج ثالثي اللغات. 

 فهي:  (Strand –A)وأما شروط القبول يف اخلط األول 
 اإلجادة الفائقة للغة اإلجنليزية 
 معرفة إحدى اللغات املعروضة 
 .والبكالوريوس يف العلوم االجتماعية أو البشريات 

 وأّما شرط القبول يف اخلط الثاين فهي:
 إلجادة الفائقة للغة اإلجنليزيةا 
  معرفة جيدة للغتني األخريني من اللغات املعروضة 
 .البكالوريوس يف العلوم االجتماعية أو البشريات 

 واملدة هلذه الربامج ترتاوح بني سنة ومخسة عشر شهرا: 
  تسعة شهور: دراسة 
  البحوث . شهور إلعداد 6 – 3من 

 وأما الربامج اخلمسة األخرى والىت فضلت أن أمسيها برامج فرعية فهي: 
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 للمؤمترات ماجستري العلوم يف الرتمجة بني اإلجنليزية والعربية والرتمجة الفورية

 تماجستري العلوم يف الرتمجة بني اإلجنليزية والصينية والرتمجة الفورية للمؤمترا
-MSc. in Translation & Computer)احلاسوبيةعاونة األدوات ماجستري العلوم يف الرتمجة والرتمجة مب

Assisted Translation Tools) 

 بية.حلاسو اماجستري العلوم يف الرتمجة بني اإلجنليزية والعربية والرتمجة مبعاونة األدوات 
 بية.حلاسو اماجستري العلوم يف الرتمجة بني اإلجنليزية والصينية والرتمجة مبعاونة األدوات 

ي هنا ذي جيعلين اكتفألمر الصيل ايبدو أن اجلامعة يف مراجعة املناهج املقررة ولذلك مل أجد مفردات املناهج بالتف
 اليت تدرس يف هذه الربامج :  Modulesبذكر رؤوس عناوين للوحدات القياسية 

 ) الرتمجة عموما ) التدريب العملى( يف اللغات املختارة ) ازدواجية اللغة 
 لفورية يف املؤمترات.الرتمجة ا 
 الرتمجة الفورية يف اخلدمات العامة 
 املراجعة والتدوين والتلخيص وقراءة الربوفة 
 التقنية والرتمجة 
 دراسات الرتمجة النظرية ودراسات الرتمجة الفورية النظرية 
 الدراسات اإلدماجية األوربية 
 تقنيات الرتمجة 
  نظريات الرتمجة 
  توطني 
  الكتابة الفنية 

ماعية ات الفردية واجلاملشروععمل و ة التدريس يف هذه الربامج تضم احملاضرات والندوات والتدريب العملي يف املوطريق
 باإلضافة إىل كتابة مقال يف كل وحدة قياسية .

 النتائج:
لناحية فهي   هذه ايفلبحث لأود أن أشارك القراء فيما يتوصل إليه هذا العرض من نتائج تفتح لنا أبواب أخرى 

 كمايلي:
ملشتغلني يف اجتاهات امجني احملرتفني ني املرت عة وبيتم تدريس الرتمجة يف هذه اجلامعات بالتعاون الفّعال بني األساتذة املدرسني يف اجلام

 (Academic & the Professional world):خمتلفة يعىن

 ك.  ا شابه ذلوب والربجمة احلاسوبية ومالتقنية احلديثة والسيما احلاس اعتمادا كليايف بعض الربامج على يعتمد يستفادبل
 آلداب .اليات يوجد معظم األقسام واملراكز للرتمجة يف كليات العلوم االجتماعية والبشرية أو ك

 وات  –يوجد برامج ثالثية اللغات يف جامعات كثرية كما رأينا يف برنامج جامعة: هرييوت 
عمال تطلبات عامل األاجات ومفي حبيمية يف ضوء ما حتتاج إليه األسواق وحتاول هذه املناهج أن تتوضع املناهج التعل

 إىل ذلك. والتجارة واالقتصاد وما
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 كون تقاليد هذه اجلامعات.تآليات تكاد  يف الربامج ومناهجها دوريّا طبقتستمر عملية املراجعة وإعادة النظر 
هلم واجلامعات عادة    (Track – Record)خرجني، فهي حتتفظ بـسجل املسار هتتم اجلامعات مبتابعة الطالب املت

 ليت تعلموها يفالرتمجة ام يف تعرف أين يعمل هؤالء املتخرجون   وتعرف أيضا كيف وإىل أى مدى تستغل من مهاراهت
 هذه الربامج.

الكليات و روسًا منها لتأسيس األقسام دعّلم معامل وجتارب ميكن أن نت هذه الربامج منوذجًا يتضّمن فيه وأخرياً تقدم لنا
 ة. المياإلسحديثا والسيما البالد العربية و  يف البالد اليت بدأت تدرك أمهية هذا اجملال

 :واملصادر احلواشي
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